Tirsdag 3.desember 2019 – 7 dager

New York Juletur
En storby med sjarme og dynamikk

New York eller The Big Apple, som den
også kalles, har gjennom de siste
tiårene gått fra å være en belastet by
med stor kriminalitet, til nå å fremstå
som vennlig storby. Bli med oss til
Manhattan og opplev den amerikanske
storbyen med de høyeste hus og de
guleste taxier! Vår norske guide forteller
om byen og menneskene her. Og
kanskje blir det litt tid til shopping også?
Men vi tar oss selvsagt tid til andre ting
gjennom denne uken også. Hva med en
helikopter tur over Manhattan? Vi skal jo
oppleve New York! Og kanskje var det
ikke slik du trodde?

Det er viktig for den oppdagelsesreisende at han er villig til å bli ledet på
villspor!

Roger van Oech

PROGRAM______________________________
Dag 1 –tirsdag 3.desember: Avreisedag
Oppmøte på flyplass kl.4.20 avreisedagen, og her blir dere tatt i mot av reiselederen fra
Vega Reiser. Dere vil også få reisedokumentene her. Flyet har avgang fra Trondheim
Lufthavn Værnes kl. 6.20. Det blir en mellomlanding på Amsterdam Lufthavn Schiphol,
før turen går videre kl.13.25 til New York hvor vi ankommer kl. 15.45 lokal tid. Total
flytid er ca. 8 t (tidsforskjellen er + 6 timer). Ved ankomst venter en buss, som tar oss
til Excelsior Hotel på Upper West Side.
Dag 2 – onsdag 4.desember: Vandring i ‘Big apple’ med Tenningen av juletreet
Vi starter dagen med frokost. Kl. 9.00 er det oppmøte i resepsjonen, og vi skal nå på en
fire timers rundtur i The Big Apple. Vi skal gjøre oss bedre kjent med denne fasinerende
storbyen, og på denne sightseeingen er vår skandinaviske lokalguide med. Vi besøker
blant annet Strawberry Fields i Central Park, Harlem, Morningside og St. John Divine
Cathedral. Vi vil begynne å danne oss et bilde av historien og hvordan Manhattan ble til.
Dette er dagen når det tennes juletreet hos Rockefella Center. Vi håper også at vi får
med oss tenningen av det store Juletreet. Det tennes denne kvelden i sjutiden.
Om kvelden er det felles velkomstmiddag på restauranten Calle Ocho som ligger i
tilknytning til hotellet.
Dag 3 – torsdag 5.desember: Utflukt Downtown
Etter frokost venter sightseeing del 2. Kl. 9.00 er det avgang fra hotellet og vi er tilbake
ca. kl. 13.00. Denne dagen konsentrere vi oss om Downtown og severdighetene der. Vi
kjører litt på kryss og tvers, og før vi etter hvert ender opp helt på sørspissen ved
Memorial Plaza. Vi avslutter turen her denne dagen, og det vil bli tid til å få spist litt
lunsj før vi samles igjen. Nå kan de som vil være med reiseleder på en tur med Staten
Island fergene. Vi kommer ganske så nære Frihetsgudinnen på denne turen samtidig
som vi får et flott oversikt av sørspissen av Manhattan. Etter denne turen, venter en
solnedgangstur over Brooklyn Bridge. Dette er en lang dag med opplevelser.
Dag 4 – fredag 6.desember: Central Park, 5th Avenue og mer
Reiseleder står klar i resepsjonen om morgenen, og de som ønsker kan være med på en
bytur. Målet er selvsagt at gjestene skal få se og oppleve denne byen og dets
severdigheter. Vi starter med en vandring gjennom Central Park, før vi tar fatt på 5th
Avenue. Vi gjør stopp underveis, og ønsker noen å «hoppe av», så er det mulig. Denne
dagen er det også mulig å komme opp i f.eks. Empire State Building. Vi ender turen vår
ved 34th gate og herfra går turen hjem igjen med Metro. Husk gode sko!
Om kvelden møtes vi i resepsjonen for å ta oss til Radio City og Juleshowet. Tidspunkt
avtales senere.
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Dag 5 – lørdag 7.desember: Utflukt til Chelsea Market
De som ønsker kan være med reiseleder nok en dag, og vi tar for oss nye deler av byen. Vi tar
Metro ned til Chelsea Market, og vi tar en vandring på High Line – parken som er anlagt på det
gamle togsporet på østsiden av Manhattan. Denne kvelden er det felles middag, og vi møtes i
resepsjonen klokken 19.00 for felles avgang.
Dag 6 – søndag 8.desember: Disponibel dag og hjemreise
Formiddagen er disponibel, men reiseleder har forslag til aktiviteter. Om ettermiddagen møtes vi
i hotellets lobby og vi reiser fra hotellet med buss kl. 17.30 for felles retur til flyplassen. Flyet
har avgang kl. 21.30, og denne natten er vi i luften.
Dag 7 – mandag 9.desember: Hjemreise
Vi lander først på Amsterdam kl. 10.40, og turen går videre til Trondheim kl. 14.30. Vi takker
alle for reisefølge, og ønsker dere vel hjem.
Manhattan er den mest sentrale
bydelen i New York City, og har
sammenfallende grenser med New York
County, USAs tettest befolkede fylke.
Manhattan er en øy, atskilt fra New
Jersey og Staten Island
av Hudsonelva, fra Brooklyn og
Queens av East River. The Bronx er
adskilt av Harlem River. I dagligtale sier
man heller «Manhattan» enn «New York
County». Selv om den med ca. 1,6
millioner innbyggere ikke er den mest
folkerike bydelen i New York, er Manhattan
det finansielle og administrative sentrum
for New York City. De fleste
turistattraksjonene befinner seg der, så for
tilreisende er Manhattan
nesten synonymt med NYC.
Manhattan er forbundet med de
omliggende bydelene, samt New Jersey,
via et ganske omfattende bro- og
tunnelsystem, deriblant Brooklyn Battery
Tunnel, Brooklyn Bridge,
Manhattan bridge, Williamsburg
Bridge, Midtown Tunnel, Queensboro
Bridge, Triborough Bridge, Alexander
Hamilton Bridge, George Washington
Bridge, Lincoln Tunnel og Holland Tunnel.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker ens liv.
Nils Kjær

Reisedokumenter
Alle reisedokumenter vil bli utdelt på Trondheim Lufthavn Værnes. Husk maskinlesbart pass
med gyldighet 6 mnd etter hjemkomst. I tillegg må dere søke ESTA i god tid. Ved behov for
assistanse, kontakt gjerne oss.
Telefon
For å ringe hjem til Norge, husk å legge til enten 0047 eller +47 foran det norske nummeret.
Har du telefon med internett, så er det viktig å slå av roaming. Sjekk med din leverandør om
hva det koster å ringe fra USA. Wifi (internettilkobling) er tilgjengelig på hotellet.
Tid
New York tiden er 6 timer etter norsk tid. Det vil si, når kl. er 8 om morgenen i New York, så
er den kl. 14. hjemme. I New York bruker de AM og PM.
Tips/driks
For oss nordmenn er denne kulturen veldig uvant, og til dels vanskelig å forstå. Det er
imidlertid lik at tips er en del av lønnen til de som jobber i serviceyrket. Grunnlønnen er så
lav, at de trenger dette for å klare sine utgifter. Det er derfor vanligvis god service på
restauranter i USA. På restauranter i New York er det vanlig å tipse rundt 20 % av regningen,
sjåfører og hotellpersonale ($ 1). Dette vil dere få en orientering om ved ankomst i New York,
slik at man er forberedt på dette. Frokost er inkludert på hotellet, men i frokostsalen står et
glass hvor det er vanlig å legge igjen en liten slant på vei ut f.eks. en dollar. Kobbermynter
anses som et tegn på at man er misfornøyd, og det unngår man. På hotellrommet er det også
en fin gest å legge igjen en dollar eller to om dagen til de som rydder.
Aktiv reiseleder
Reiseleder er tilgjengelig hver formiddag utenom oppsatt program, og tar de som ønsker med
rundt i byen. Dette er ment som et tilbud, og ønsker man å gjøre New York på egen hånd, er
det selvsagt helt greit. På Manhattan er den beste måten å ta seg fram enten til fots, eller
med Subway. Downtown er det mye trafikk, og med taxi blir man gjerne stående i fast med
et løpende taksameter. På reiselederens utflukter tilpasses tempo, og prøver å få med de
fleste severdighetene gjennom uken. Husk gode sko.

Grunnpris:
Enkeltromstillegg:
Depositum

kr. 17,900,kr. 4,500,kr. 2,500,-

Inkludert i prisen:
✓ Fly Trondheim – New York t/r
✓ En bagasje á 20 kg + håndbagasje 10 kg
✓ Måltider under flyreisen
✓ Busstransfer flyplass – hotell t/r
✓ To dager med sightseeing med buss og
lokal skandinaviske lokalguide
✓ 5 overnattinger i dobbeltrom sentralt
hotell
✓ 5 frokost
✓ 2 middag eks. drikke
✓ Aktiv reiseleder under hele reisen
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